
Inscrições: Revalida
Terminam no próximo dia 30 

as inscrições para o Exame Nacio-
nal de Revalidação de Diplomas 
Médicos Expedidos por Insti-
tuições de Educação Superior 
Estrangeiras (Revalida) 2013. O 
exame é destinado a médicos 
estrangeiros com interesse em 
trabalhar no Brasil e brasileiros 
que tenham obtido o diploma no 
exterior.  O candidato deve aces-
sar o endereço revalida.inep.gov.
br/revalida/inscricao, onde estão 
disponíveis   mais informações.

     Pró-Reitoria de Graduação
     (85) 3366 9521

Ensaio da Colação
O cerimonial da UFC convo-

ca os concludentes de 2013.1 para 
o ensaio geral da Colação de Grau 
no próximo dia 30, às 18h30min, 
na Concha Acústica da Reitoria, 
no Campus do Benfica. As sole-
nidades oficiais acontecerão em 
agosto conforme o seguinte ca-
lendário: Fortaleza, 7 a 9; Quixa-
dá, 12; Sobral, 14; e Cariri, 16.

      Cerimonial da UFC
     (85) 3366 7313 

Dissertações: música
O Programa de Pós-Gradu-

ação em Educação Brasileira, da 
Faculdade de Educação da UFC, 
promove hoje (22), na Universi-
dade Federal do Cariri, a palestra 
“Perspectiva de interiorização da 
Pós-Graduação em Educação da 
UFC”, do Prof. João Figueiredo.  
O evento marca o início do perí-
odo de defesas de dissertações da 
área de Educação Musical.

      Prof ª Carmen Coopat
     (88) 8848 1800

UFC abre 60 vagas para servidores técnico-administrativos
A Universidade Federal do Ceará lançou dois editais para concurso público des-

tinado ao preenchimento de 60 vagas de servidor técnico-administrativo de níveis 
superior (Edital nº 262/2013) e médio (Edital nº 263/2013), em diversas áreas do 
conhecimento. Destinados aos campi de Fortaleza e Sobral, os cargos estão listados 
a seguir: analista de tecnologia da informação, assistente social, arquiteto e urbanis-
ta, auditor, bibliotecário-documentalista, engenheiro, fisioterapeuta, geólogo, psi-
cólogo, produtor cultural, secretário executivo, técnico de tecnologia da informa-
ção, técnico em reabilitação ou Fisioterapia e técnico em segurança do trabalho. As 
inscrições ocorrerão apenas pela Internet, no site da Coordenadoria de Concursos 
da UFC (www.ccv.ufc.br), de 26 de agosto a 8 de setembro de 2013. Para saber a 
quantidade de vagas por cargo, regime de trabalho, remuneração e cronograma do 
concurso, acesse o site da CCV.

      Coordenadoria de Concursos da UFC
      (85) 3366 9522

Progep oferta oficinas de xilogravura e colagem para servidores
A Divisão de Programas e Projetos Culturais, vinculada à Pró-Reitoria de Gestão 

de Pessoas da UFC, inscreve até sexta-feira (26) participantes para a oficina “Cola-
gem e Xilogravura”, ministradas pelos artistas plásticos Francisco Bandeira e Elízio 
Cartaxo. Podem participar servidores docentes e técnico-administrativos da UFC e 
seus dependentes (desde que tenham idade mínima de 14 anos). As aulas ocorrerão 
de 29 de julho a 2 de agosto, das 14h às 16h, no Museu de Arte da UFC (Av. da Uni-
versidade, 2854, Benfica). A participação é gratuita, e as inscrições podem ser feitas 
através do telefone (85) 3366 7412.    

      DiPPC/Progep
      (85) 3366 7412

      

Nº 808 - 22.07.2013

UFC NOTÍCIA
Coordenadoria de Comunicação Social 
e Marketing Institucional

Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional da UFC - Av. da Universidade, 2853

Campus do Benfica - Fortaleza-CE - CEP: 60020-181 - Fone: (85) 3366.7331 - Fax: (85) 3366.7330

E-mail: ufcinforma@ufc.br - Twitter: @UFCinforma - www.ufc.br

Concurso: viaduto
O grupo Direitos Urbanos, dos alunos 

de Arquitetura e Urbanismo da UFC, ins-
creve, até 10 de agosto, para o Concurso 
de Alternativas ao Viaduto das Avenidas 
Antônio Sales e Engenheiro Santana Jú-
nior, obra de mobilidade urbana da Pre-
feitura de Fortaleza no bairro Cocó. Po-
dem participar arquitetos, engenheiros e 
estudantes de Engenharia e Arquitetura 
de qualquer instituição de ensino. As 
propostas serão apresentadas à Secretaria 
Municipal da Infraestrutura e à Secretaria 
de Urbanismo e Meio Ambiente.

      Grupo Direitos Urbanos
      (85) 3366 7492 

 Brasil nas ruas
De hoje (22) até sexta-feira (26),  

acontece o ciclo de debates “Brasil nas 
ruas”.  Será no Auditório Rachel de Quei-
roz da UFC (Av. da Universidade, 2762, 
Benfica), sempre às 18h.  A iniciativa é do 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia 
da UFC, do Instituto Crítica Radical e da 
Pró-Reitoria de Extensão da Universida-
de Estadual do Ceará (Uece). Inscrições 
grátis na sala de leitura do Curso de Filo-
sofia da UFC (Av. da Universidade, 2995, 
Benfica) ou na sede do Crítica Radical 
(Rua João Gentil, 47, Benfica). 

     Pós-Graduação em Filosofia
      (85) 3366 7891

 

 


